
KAHVENİZ  TADLARIN EN GÜZELİNE 
KAVUŞACAK.
Özellikle kahve ve çay önceden hiç bu ka-
dar lezzetli olmamışlardır. Neden? Ҫünkü 
artık musluk suyundaki yabancı ve kirli ma-
ddeleri değil, sadece kahve ve çayın tadını 
alıyorsunuz. Ağzının tadını bilenler bu farkı 
hemen göreceklerdir. Karışık içeceklerde 
aromalarını tamamen yayabildiklerinden 
hiç bu kadar lezzetli olmamışlardı.

YEMEK HAZIRLAMA
Kimyasal kalıntıları olan, tuzlar ve organik 
maddeler ile kirlenmiş olan sıradan içme 
suları sebze, çorba ve sui le hazırlanmış 
diğer yemeklerin tadını olumsuz etkiler. Bi-
zim içme suyumuzla hazırlanan yemekler 
tam tadındadır.

TEMİZ VE PARLAK BARDAKLAR
Bulaşık makinanızı Jungbrunnen 66-11 ile 
çalıştırdığınız takdirde yumuşatıcı tuz ve 
parlatıcı kullanmamanıza rağmen tabak-
çanak ve bardaklar makinadan kristal 
parlaklığında çıkacaklardır!
Bu sistem  ekonomik oluşunun yanında,  
çevreyi ve sizi tabak-çanağınızın üzerini 
kaplayan zararlı kimyasallardan  korur.

GEREKTİĞİ ŞEKİLDE VE TATDA BUZ 
KÜPLERİ
Bizim içme suyumuzdan hazırlanmış buz 
küpleri de bilinenlerden çok farklıdır. Suda 
bulunan yabancı maddeler buzu yumuşatır, 
buzda sütlü bir görünüm oluştururlar. 
BestWater içme suyu ile buzunuz daha 
sert ve berrak olur ve de daha yavaş erir. 
İçeceklerinizin aroması ve tadı değişmez ve 
alkollü içkilerinizin dibinde pamuksu tortu 
bırakmaz.

İÇME SUYU HAZIRLAMASINDA DEVRIM

BestWater 10 yıllardır ters osmoz sistemiyle içme suyu imalatında 
önde gelen üreticidir. Jungbrunnen 66-10 ile içme suyu 
hazırlanmasında bu güne kadarki sistemleri gölgede bıraken bir 
konsept oluşturuldu. Yıllardır edindikleri deneyim ve sayısız çalışma 
saatleri sonucu araştırma geliştirme ekibimiz evsel kullanım için 
içme suyu hazırlığında yeni bir çığır açtı.

Jungbrunnen 66-10 ve 66-11 bu güne kadar içtiğiniz en temiz ve 
berrak suyu üretmektedir. Ne hazırlarsanız hazırlayın BestWater ile 
en iyi aromaya kavuşacaktır.

Bu güne kadar tadmadığınız tada ulaşacaksınız, arkadaşlarınız ve ai-
leniz ikram ettiğiniz yiyecek ve içeceklere hayran kalacaklardır.

Her iki sistemde suyu „Direct-Flow“ modus olarak üretiyorlar. Yani bu 
depolamadan su üretimi demek. Kompakt inşa edilmiş cihaz piya-
sadaki su kasalarından biraz büyük ama saatte 120 l temiz, berrak, 
enerji veren içme suyu üretiyor.

HIÇ BIR ŞEYDEN FERAAGAT EDILMEDI.

ADIM ADIM FILTRE SISTEMI

1. ÖN FILTER SISTEMI ILE SUYUN ÖN TEMIZLIĞI

Cihaza gelen musluk suyu ön filtre sisteminde suyun esas temizliği 
için hazırlanır.Hindistan cevizi karbonu zeolit mineral, mercan kumu 
ve silisyum granulatta yapılmış olan aktif karbon filtresi suda erimiş 
klor, hidrokarbon-ve amonyum bileşimlerini filtreden geçirir. Her iki 
sediment filtresi – ve yüzen parçacıkları giderir ki membrane göze-
nekleri serbest kalsın.   

2. TERS OSMOZDA SU TEMIZLIĞI

İkinci adımda ön filtreden geçen su moleküler filtreye gelir ve ters 
osmozla bütün kirlerinden arınır. Ters osmoz suyun doğal osmoz 
gücünden tersine yararlanır. Basınçla su gözenekleri fevkalade 
küçük, sadece su moleküllerinin geçmesine izin veren çok katlı me-
brana bastırılır, pres yapılır.

Su molekülünden daha büyük olan moleküller mebran tarafından 
tutulur tahliye edilir, kanala gönderilir.

3. SU-ENERJI YÜKLEMESI

Ters osmoz dan sonra kimyasal olarak temizdir ama hala içinde daha 
once içerdiği zararlı maddelerin verilerini taşımaktadır. Bu nedenle 
suya enerji katacak, suyu hareketlendirecek iki modül/kartuş dan 
daha geçirilmesi gerekiyor.

ENERJI MODÜLÜNÜN YÜKSEK VERIMI.

1.  Zelith mineral
2.  Kvarz
3.  Karibikten mercan kumu
4.  Biofoton frekvansı yüklenmiş silisyum dioksit 
 granulat
5.  Güneşin yedi renk frekvansı yüklenmiş silisyum   
 dioksit granulat 
6.  90.000 Bovis-birimli eClypsi Enerji yüklemesi 
7.  Lourdes, Fatima ve Mekke nin tedavi edici sularının  
 orjinal vibrasyonlu cam jeneratörü 
8.  Suyu sağa döndüren çelik spiral 
9.  Yarı değerli taş ametist 
10.  Radyasyonu azaltacak cam jeneratörü

4. AQUA-LITH KRISTAL ENERJI ILE SUYUN CANLANDIRILMASI

Son kartuşta osmoz suyu ilk once mikro silisyum kristalinden 
süzülür. Burada su, programlanmış biofoton enerji sayesinde yük-
sek frekanslı vibrasyona tabiğ tutulur. Beraberinde enerji yüklenmiş 
su zeolit minerallerle karıştırılır. Volkanik taşlarda milyonlarca yıldır 
saklı olan berrak temiz su bulunmaktadır. Volkanik taşdaki veriler 
osmoz suyunada aktarılır. Böylece su çıktığı kaynaktaki gücüne, 
temizliğine ulaşır, taze kaynak suyu tadındadır.

ȘEMATIK SUNUM

1. ÖN FILTER SISTEMIYLE 
ARITMA

2. TERS OSMOZLA ARITMA

3. ENERJI YÜKLEMESI

4. AKVALIT KRISTAL ENERJI ILE 
SUYUN CANLANDIRILMASI

TEMIZ IÇME SUYU

MUSLUK SUYU

TAM AROMALI EKMEK
Yaşadığınız yerdeki içme suyunun kalitesin-
den bağımsız olarak BestWater ile pişirilmiş 
ekmeğin aroması hep aynıdır ve daha uzun  
süre taze kalır. Bu kristal su ile içme suyunu-
zun tadının kontrolü sizdedir ve sonunda 
ürün kalitesi hakkında siz karar verirsiniz.

YAN TADI OLMADAN SAF TAD
Siz perfeksiyonist misiniz? O zaman 
artık sadece BestWater içme suyu ile 
çalışın. Baharatlarınız ve gıda malzeme-
leriniz şimdiye kadar hiç bu denli aroma 
yaymamışlardır. Aileniz yemeklerinize hay-
ran kalacaktır.

Eskiye nazaran çok daha fazla 
kullanım olanakları! 

Sağlıklı bir gelecek için 
en iyi yatırım!

TEKNIK VERILER 

JUNGBRUNNEN 66-10/11

Yüksekliği x Eni x Derinliği  421 mm x 295 mm x 430 mm
Susuz ağırlığı    19 kg civarında
Elektrik bağlantısı   230 V ~ 50 Hz
Su üretiminde ki performans 
alışı     170 W
Standby-durumunda 
performans alışı    < 1 W
Su bağlantısı   3/4“
Atıksu bağlantısı    Atık su hortumu
24 saat içindeki su üretimi  2.500 litre
1 dakikada su üretimi   1,7 litre
Temiz su – atıksu oranı   1 :  1,2
1 dakikada arıtılmamış su ihtiyacı ca. 4 litre 

ҪELIKTEN OLAN SU TANKI (SADECE JUNGSBRUNNEN 66-11’DE) 

Yüksekliği x Eni x Derinliği   385 mm x 280 mm x 280 mm 
Hacmi    12 litre civarında
Ҫıkış basıncı    0,4 - 3,2 bar
Bağlantı     3/8“ JG-Quick-bağlantı

MUSLUK SU YUŞARTLARI

Asgari boru basıncı  1,5 bar 
Azami boru basıncı  4,5 bar
Su ısısı     5°C - 40,5°C
pH-derecesi   6,5 bis 9,5
Demir ayarı    < 0,2 mg/l
Tuz ayarı    < 2.000 ppm

TESLIMAT ESNASINDA SUNULAN PARÇALAR 66-10

1. Jungbrunnen 66-10 (ana cihaz)
2. Bağlantı hortumu 3/8“-adapter
3. Tasarım ürünü çelik musluk
4. Tüketici için bağlantı hortumu (10 m civarında)
5. Bağlantı parçaları 

TESLIMAT ESNASINDA SUNULAN PARÇALAR 66-11

1. Jungbrunnen 66-10 (ana cihaz)
2. Bağlantı hortumu 3/8“, 3/4“- adapter ile
3. Tasarım ürünp çelik musluk
4. Tüketici için düzenlenmiş bağlantı hortumu (10 m      
    civarında)
5. Bağlantı parçaları 
6. Depo basınç kazanı 12 litre kapasitesinde (çamaşır veya   
    bulaşık makinelerini çalıştırmak için)

TEMIZLIK EVRELERI / ENERJI VERME

1 x aktif kömür filtresi
2 x sediment ön filtre
4 x Filmtec TFC-membran 
1 yüksek performanslı enerji verme modülü
1 Enerji verme modülü: Aqua-Lith Crystal Energy  

30 YILLIK GARANTI**

Garanti servisimizden faydalanmak isterseniz, filtrenizi dü-
zenli değiştirmek zorundasınız.  

Bu dökümde bulunmayan bilgiler edinmek isterseniz, lütfen 
bize telefon açınız veya e-posta üzerinden irtibata geçiniz.

JUNGBRUNNEN 66-11
Jungbrunnen 66-11Jungbrunnen 66.10 un genişletilmiş versiyonudur. Bu su 
arıtma sistemi hem size en temiz içme suyunu sağlıyor, hem de çamaşır ve 
bulaşık makinalarınızın kireç ve emisyonsuz/zehirsiz su ile çalışmasını sağlıyor. 
Her an yeterince suyun hazır olması için Jungbrunnen 66-11 teslim edilirken ara 
tampon olarak 12 l kapasiteli basınç deposu da yanında veriliyor

Kein anderes Molekularfiltersystem für den Haushalt bietet so viele Möglich-
keiten der Anwendung wie der Jungbrunnen 
66-11! Eğer tesis aynı zamanda bir çok tüketi-
ci tarafından kullanılıyorsa, daha büyük depo 
seçmenizi öneririz.

Jungbrunnen 66-11-dışında ev işlerinde bu 
denli çok imkan sağlayan başka moleküler fil-
tre sistemi yoktur.

TESİSAT VE ҪALIȘTIRMA
Tesisat hiç bir zaman be kadar kolay ve açık/belirgin değildi. Ale-
tin bütün giriş ve çıkış noktaları kutusu ile birleşiktir/bağlıdır.Yani o 
şekilde düzenlenmiştir ki, hiç bir çıkıntısı yoktur. Kutusu sade ve bu 
yüzden pek pratiktir.

Aletin ön tarafında sadece sistemin kullanımı için ayarı vardır; bu 
ayar ile bütün üretim işlemleri/süreçleri kontrol edilebilinir ve ayar-
lanabilinir.

Bu ayar size hangi aralıklarla filtreyi değiştirmemiz gerektiği 
hakkında, sıradaki durulama ve güncel statü hakkında bilgi verir.
Yenilikçi teknik sayesinde ayarın yazılımında her zaman 
güncelleme/update yapılabilinir ve ayar en iyi şekle sokulabilinir.
Bu şekilde geliştirmeleri sorunsuz adapte edilebilinir ve siz Jung-
brunnen tesisinizi her zaman en güncel teknik seviyesinde tuta-
bilirsiniz.

HACIM ILE VERIMLILIK ILINTISI 
EȘSIZDIR 
Tesisatın hacmi sadece dik koyulmuş bir 
içecek kasası kadardır. Bu kadar az yer alan 
bir cihazın 24 saat içinde 2.500 litre içme 
suyu üretebilmesi ne kadar büyük bir per-
formansa sahip olduğunu göstermektedir.
Rekabet ürünleri aynı randımanı vere-
bilmek için 4 ila7 kat yer kaplıyorlar.

**Garantie hakkında ayrıntılar üzerinde güncel genel ticari çalışma kurallarımıza bakarak bilgilenebilirsiniz.

Kendi pınarınızda en iyi içme suyu Jungbrunnen 66-10 ve 66-11 - 
Kullanım ve avantajlar

DIRECT-FLOW
„Direct Flow“ sihirli bir kelimedir, tesisin asgari olarak dakikada 
1,7 litre, hatta ideal durumlarda 2 litre tertemiz içme suyu ürettiği 
anlamına gelir.

Yani Vorratsdruckbehälter/basınçlı yedek depo gerekmeden, su 
arıtmanın ardından hemen doğrudan musluktan su akar. Mole-
küler filter sistemi o şekilde tasarlanmış ki, membran 150 l temiz su  
ürettikten sonra kısa bir sure durulanır ve ardından su üretimine 
hemen devam eder.

En uygun şekle getirilmiş bileşenler sayesinde bir litre arıtılmış 
tertemiz suyun üretimi için 2,2 l Rohwasser/ham su gerekiyor.

YÜKSEK KALİTEDE ALÜMİNYUM-ȘASİS
Jungbrunnen 66-10/11’n iç bileşimleri yüksek kaliteli ve çok parlak 
vernikli bir alüminyum tabaka ile kaplıdır. Sistem iki değişik renkte 
sunulmaktadır: beyaz ve mavi.

Alüminyum tabakanın bütün parçaları lazer teknolojisi ile özenle 
kesiliyorlar ve deliniyorlar.

ҪAMAȘIRDA  DETERJANA ҪOK AZ,  
YUMUȘATICIYA İSE HİҪ İHTİYACINIZ  
OLMAYACAKTIR
BestWater ile hazırlanan suyun 
yumuşaklığından dolayı, çamaşır 
deterjanında % 70 tasarruf edeceksiniz.
Ҫamaşırınız yumuşak ve ince tüylü ola-
cak, zira sağlığınıza zarar veren çamaşır 
yumuşatıcısından vazgeçebileceksiniz. Bu 
durumda hem kesenizi, hem de çevrenizi 
korumuş olacaksınız.
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Ters osmoz prensibi: Doğayı 
örnek alalım

Yeni nesil moleküler filtre 
sistemleri

TERS OSMOZ

Osmozdan anladığımız doğada ve bütün canlılarda görülen seçici 
geçirgen bir membran sayesinde iki sıvının yoğunluk dengesinin 
nasıl sağlandığıdır. Membranın iki tarafına eşit olmayan miktarda 
su gelmektedir. Doğadan örnek alınarak bu tekniğin tersi içme 
suyu hazırlanmasında kullanılmaktadır. Suyun akış yönü inceltme 
veya yoğunluğu eşitlemek için değil, sudaki zararlı maddeleri te-
mizlemek amacıyla yüksek basınç verilerek değiştirilebiliyor.

Bu demektir ki yabancı maddeler içeren bir sıvı, sadece su mo-
leküllerini geçiren bir membrana pres yapılıyor. Suda erimiş ama 
membrandan geçemeyen maddeler geride kalıyor ve sistemden 
tahliye edilerek kanala veriliyor, membranın diğer tarafında ise te-
miz su toplanıyor. Gözeneklerin çapı 0,1 Nano metre ile en küçük 
molekülün çapı kadar olduğundan ters ozmos’ a molekularfiltre 
de denmektedir. Sadece su molekülleri bu gözeneklerden geçe-
bilecek kadar küçüktürler.

Moleküler filtre sisteminin esası organik polimer hammadde-
den oluşan birkaç katlı membrandır. Milyonlarca yıldır doğanın 
uyguladığı, ama insanın yıkıp, yok ettiğini su için laser bazlı te-
knolojiyle terse çevirme, tamir etme mümkün.

MEMBRAN YAPIMI VE KULLANILAN MATERYALLER

Membran yapımında çok değişik kalitede materyal kullanmak 
mümkün. Özellikle saracak folyolar kullanılıyor. Su yüksek basınçla 
(3-6 bar) sargı aralıklardan akımına karşı geliyor. Gözeneklerden 
geçip ikiye ayrılıyor:
Diğeri bütün kartuştan geçip diğer taraftan tekrar dışarı çıkıyor.
Molekular filtre membranı. Çok katlı membran gözenekleri/zarı 
öylesine ince ki, ancak su molekülleri geçebiliyor. Bunun dışındaki 
daha büyük moleküller tahliye ediliyor.

Kullanılan membranlar CTA veya TFC diye kısaltılan sentetik poli-
mer folyodan yapılıyorlar.

CTA= Selüloz triasetat
TFC= İngilizceden gelen bir kısaltma ( açılımı thin film composite)

Neden BestWaters su filtreleri?
Bizi tercih etmeniz için 12 neden

Bu iki membran çeşidi Amerika ve Avrupa piyasalarında 
randıman ve fiyat olarak büyük farklılıklar gösteriyorlar. Avrupa-
da TFC membranları dayanıklı oldukları için tercih ediliyorlar. CTA  
membranlarının ömrü devamlı kullanıldıklarında en fazla 12 ay. 
TFC ler ise uzun yıllar çalışabiliyorlar. BestWater sistemlerinde sa-
dece Film tec şirketinin TFC membranlarını kullanıyoruz, bu mem-
branlarla uzun süreli kaliteli su elde edebiliriz.

Ters osmoz
Suyu ters ozmos ile sivi ve katı maddelerden hemen hemen tama-
men arındırmak mümkün.  Çözünmüş tuzlar, metal iyonlar, mikro-
organizmalar, sağlığa zararlı bütün maddeler sudan temizleniyor. 
Beslenme fizyolojisi açısından bakıldığında insan günlük mineral 
ihtiyacını sudan almıyor. Dünyada sayısız bilimsel makalelerde 
ters ozmos sisteminin gerek kurumsal gerekse evsel kullanımının 
faydaları dile getirilmekte.

2007 yılında Amerika da arsenik yüklü bölgelerde yapılan 
araştırmalarda ters ozmos sisteminin kullanılması sonucu harika 
sonuçlar alındığı hakkında yayınlar yapıldı.

MOLEKÜLER FILTRE MEMBRANI
Katmer katmer olan membran o kadar 
ince ki, sadece su molekülleri geçebili-
yorlar. Büyük moleküller dışarıda kalıp, 
kanal’e akıyor.
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insan saçı = 0,096 mm
kann hücresi = 0,001 mm
bakteri                = 0,0002 mm
virüs                   = 0,00003 mm

su molekülü       = 0,0000001 mm
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Wasserdruck: Su basıncı

En yüksek En yüksek 
 kalite ve  kalite ve 
perfeksiyonperfeksiyon

BEST WATER‘ I SEÇMENIZ IÇIN PEK ÇOK NEDENINIZ VAR:

Rakiplerimize karşı bizi seçmeniz için birkaç avantajı sizlerle 
paylaşalım istedik.

Bakır, kurşun, krom veya bronz gibi ağır metal içeren ve suya 
karışabilecek hiçbir alaşım kullanılmamaktadır. Best Water sistem-
lerinde yalnızca sertifikalı, doğal kauçuk membranlı basınçlı de-
polar kullanılmaktadır.

Bazı üretici firmaların ürettikleri cihazlarda bu çok önemli parça  
2-3 yılda hatta daha da önce değiştirilmek zorunda. Best Water 
sistemlerinde bu parça en az 10 yıl dayanmakta ve gerektiğinde 
30 yıl da garanti verilmektedir.

Best Water fitre sistemleri sağlam bir alüminyum çerçeve içine 
inşa edilmektedir. Parçaları bu şekilde dışarıdan gelen hasarlar-
dan korunur.

BEWAG nin akredite laboratuarlarının birinden sertifikalıdır. 
En önemlisi de Best Water sisteminin radyoaktif maddeleri sudan 
filtreleyen dünyadaki bilinen yegane sistem olduğu bilirkişi ra-
poru ile teyit edilmiştir. 

Bazı firmalar müşteri sağlığını hiçe sa-
yarak, ürünlerini Uzak Doğuda (BPA) 
bisfenol, monomer ve yumuşatıcı 
içeren sentetik maddelerden imal 
ettiriyorlar. Bu maddeler zamanla 
suya karışarak uzun vadeli sağlık 
sorunları yaratmaktadırlar. BestWa-
ter ürünlerde gıda yönetmeliklerine 
uygun ve osmos su için izin verilmiş, 

isim yapmış firmalarca üretilen maddeler kullanmaktadır. Sağlığa 
zararlı yapışkanları kullanmamak için, BestWater da sentetik par-
çalar bu sistem için özel geliştirilmiş bir kaynak sistemi ile birbirine 
tutturulmaktadırlar. BestWater ürünlerinin sentetik parçalarının 
hiç birinde Bisfenol A ve yumuşatıcı bulunmamaktadır.

BestWater firma olarak 20 yıldan 
fazladır başarıyla piyasada faaliyet-
te bulunuyor. Su filtreleri imalatında 
büyük deneyime sahibiz ve içme 
suyu hazırlama sistemlerinde ne-
lere dikkat edilmesi gerektiğini bili-
yoruz. Yeni başlayanların başlarken 
çektikleri sıkıntılar bizim için çoktan 
geçmişte kaldı, tarih oldu.

Pek çok üreticinin ürettiği su filtre-
lerinin  Almanyada satılmasına izin 
verilmiyor. Böyle bir sistem Alma-
nyada kullanılır ve bunun sonucun-
da su taşması gibi bir olaydan zarar 

görüldüğü takdirde, sigortalar zararı karşılamadıkları için, çoğu 
zaman yüksek meblağlardaki zararın şahsen ödenmesi gerek-
mektedir. BestWater sistemleri gerekli yurtiçi ve EU ilkelerine uy-
gundurlar.

BestWater sistemlerini kullandığınız takdirde suyun neden olduğu 
zararlardan, su taşmasından zarar görmezsiniz ve sigortanız de-
vam eder.

Normal satışlarda büyük bir kısım meblağ reklam, depolama 
ve transport için harcanmaktadır. BestWater doğrudan satış yo-
lunu seçmiş bulunuyor. Böylece ürün bir sürü aracıdan geçerek 
müşteriye ulaşmıyor. Dolayısıyla aracılara para ödenmediğinden 
fiyat artmıyor. Tek bir bayi tarafından ürün size ulaşıyor. Kendi-
lerine sorumluluk verdiğimiz bayilerimiz su filtreleri konusunda 
uzmanlaşmış, bu konuda en yeni teknolojileri takibedebilen,  
müşteriyi bilgilendirme, aydınlatma  yeteneğine sahiptirler. Bizim 
için müşterimizin uzman tarafından bilgilendirilmesi, pahalı re-
klam kampanyalarından çok daha önemlidir. Uzun vadede ideal 
ötesi müşteri hizmeti oluşturduk. Bu broşür size …………………….tarafından teslim edilmiştir.
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GELECEK IÇIN SORUMLULUK TAŞIMAK

Orta ölçekli, uluslararası başarılı 
bir kuruluşuz. Bir aile şirketi olarak 
başlangıçtan beri evler, endüstri 
ve gastronomi için yüksek kali-
tede su arıtma sistemleri üretip, 
pazarlıyoruz. Almanya ya inanıyor, 
üretim yerimizin Almanya olmasına 
“EVET” diyoruz. Almanya ya işyeri 

kazandırıyoruz ama Alman eğitim sisteminin yetiştirdiği kalite-
li elemanlardan da biz yararlanıyoruz. Elemanlarımızın yerleri 
doldurulamaz. Eğitim başarı için tek faktör değil. Şirketin bütün 
çalışanlarının işe  angaje oluşları da başarıyı getiriyor. Bu nedenle 
işyerlerimizi Almanyada açıyoruz.

YEDEK PARÇALARIMIZ DA ALMANYADAKI ÜRETICILERDEN;

İhtiyacımız olan her şeyi firmamızda üretemeyiz. İş bölümünün 
öne çıktığı dünyamızda böylesi daha da iyi. Diğer üreticilerin 
eğitim görmüş,  kaliteli elemanlarının bilgilerinden yararlanmak 
için yedek parçalarımızı branşında isim yapmış,  Almanyada faali-
yet gösteren üreticilerden tedarik ediyoruz.

ALMANYADA YATIRIM YAPIYORUZ.

Avrupanın merkezinde, kalbindeki Almanyada yatırım yapan, 
Avrupa Birliği, merkez ve doğu Avrupa ülkelerinde 853 Mio. nüfu-
sun yaşadığı bir müşteri potansiyeline, pazarına sahip olur. Bunlar 
yalnızca sayılar. Almanyada yatırım yapıyoruz çünkü evimizdeyiz.

ALMANYADA VERGI ÖDÜYORUZ.

Kim severek vergi öder ki? Ama biz vergilerimizle eğitim sistemi-
mizi destekliyoruz ve geleceğe yatırım yapıyoruz. Çocu yuvaları,  
modern okullar, yeni yollar ancak vergilerimizle hayata geçirilebi-
lirler. Yolda hızlı geçiş şeridindeyiz. Bizimle birlikte gaza basın ve 
vergilerimizi Almanyada tutalım.

BIZ KALITELI ALMAN MARKASI ÜRETIYORUZ

Kim bu girişimi desteklerse Almanyayı destekler ve geleceğe 
yatırım yapar.

Sağladığımız avantajlara 
bir göz atın istedik:
• AILENIZ IÇIN EN IYI VE TEMIZ IÇME SUYU

• GÜNÜN HER SAATINDE TEMIZ, TAZE IÇME SUYU

• RESTORANTINIZDA KENDI SU KAYNAĞINIZ

• SU KASALARINI TAŞIMAK GEÇMIŞTE KALDI

• MEKANA SU GETIRTMENIZE GEREK KALMADI

• ŞIŞE DEPOZITOLARIYLA UĞRAŞMIYACAKSINIZ

• ÇAY VE KAHVE SARFIYATINIZ % 30 ORANINDA AZALACAK

• FINCAN VE BARDAKLARINIZDA ÇAY, KAHVE LEKELERI,

• BARDAKLARINIZDA KIREÇ LEKELERI OLMAYACAK

• TEMIZLIK MALZEMELERINDEN BÜYÜK ÖLÇÜDE 

   TASARRUF EDECEKSINIZ.

Yenilikçi BEST- WATER tek-
nolojisi sizi ikna edebildi-
yse lütfen şimdi bayimize 
siparişinizi veriniz.

Membran

Musluk suyu içme Suyu

Jungbrunnen Jungbrunnen 
66-10 / 66-1166-10 / 66-11


